
Informacje przekazane przez państwa członkowskie dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG)
Numer pomocy SA.49732 (2017/X)

Państwo członkowskie Włochy

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS) MARCHE
Artykuł 107 ust. 3 lit. c)

Organ przyznający pomoc p.f. Programmazione integrata, Commercio, Cooperazione e
Internazionalizzazione
Via Tiziano 44, 60100 Ancona
www.impresa.marche.it

Nazwa środka pomocy Sostegno alle start up,sviluppo e continuità d’impresa nelle aree di
crisi”. Attivazione bando per investimenti localizzati nei Comuni
dell’area di crisi del Piceno e prenotazione impegno per €
5.857.142,88. - MISURA 7.1 POR FESR 2014/2020 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do
właściwego promulgatora krajowego)

-DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F.
PROGRAMMAZIONE INTEGRATA ATTIVITÀ
PRODUTTIVE, FORMAZIONE E LAVORO, ACCESSO AL
CREDITO E FINANZA N. 59/ACF DEL 31/05/2016 POR
MARCHE FESR 2014-20-ASSE 3-OS 7-Azione7.1“Sostegno allo
start up, sviluppo e continuità di impresa nelle aree di
crisi”-Approvazione bando di accesso e prenotazione impegno per
Aree di crisi ex A.Merloni e Provincia PU-€ 11.142.857,14- sa.
45777 - DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F.
PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, COMMERCIO,
COOPERAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE N. 209
DEL 12 SETTEMBRE 2017 POR MARCHE FESR
2014-2020-Asse 3 OS 7 –Azione 7.1 “Sostegno alle start up,
sviluppo e continuità d’impresa nelle aree di crisi”. Attivazione
bando per investimenti localizzati nei Comuni dell’area di crisi del
Piceno e prenotazione impegno per € 5.857.142,88.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy Zmiany SA.45777

Czas trwania pomocy 02.10.2016 - 31.12.2023

Sektor(y) gospodarki GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Wytwarzanie energii elektrycznej
Zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów
klimatyzacyjnych
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
Zbieranie odpadów
Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów
Odzysk surowców
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
Magazynowanie i przechowywanie towarów
Działalność usługowa wspomagająca transport; pozostała
INFORMACJA I KOMUNIKACJA



INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Działalność profesjonalna; naukowa i techniczna; pozostała gdzie
indziej niesklasyfikowana
Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

Rodzaj beneficjenta Małe i średnie przedsiębiorstwa

Całkowity planowany roczny budżet programu
pomocy 

EUR 5.1 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje - 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja/Dotacja na spłatę odsetek

Odesłanie do decyzji Komisji -

W przypadku współfinansowania z funduszy
wspólnotowych 

Por Fesr 2014/2020 - EUR 2.51 (w mln)

 
 
Cele Maksymalna

intensywność pomocy
w % lub maksymalna

kwota pomocy w
walucie krajowej

MŚP –w %

Pomoc regionalna - pomoc inwestycyjna (art. 14) -Program 10 % 20 %

Pomoc inwestycyjna dla MŚP (art. 17) 10 % 10 %

Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP (art. 18) 50 %

Pomoc dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność (art. 22) 50 0000 EUR

Pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne (art. 29) 50 %

 
 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attività-Produttive/Credito-e-finanza


